Jegyzőkönyv

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. június 28-án 13,00 órakor tartott
rendes üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné képviselők
Igazoltan távol maradtak: Tóth László alpolgármester, Erdélyi Zoltán képviselő
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az
ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai
ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás társulási megállapodásának
felülvizsgálata
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Letenye Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
5./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás társulási megállapodásának
felülvizsgálata
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Felkérem dr. Keresztesi Tímea jegyzőt az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény hatálybalépésével az önkormányzatok társulási megállapodásait a

törvény hatályba lépését követően 6 hónapon belül, azaz 2013. július 1-jéig felül kell
vizsgálni, és azok tartalmát az új szabályokhoz kell igazítani. A Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás által ellátott feladatok csökkentek, június 30. napjával megszűnik a
köznevelési feladatok ellátása, mivel a becsehelyi óvodát nem a társulás fogja fenntartani
július 1-től. A társulás nem lát el továbbá szociális ellátási, mozgókönyvtári és közművelődési
feladatokat sem. Amit jelenleg is ellát a társulás, az a belső ellenőrzési feladatok, az
egészségügyi, ezen belül ügyeleti ellátás, bár a települések egyenként szerződtek, ezt azonban
térségi szinten célszerű biztosítani, valamint a területfejlesztés. Célszerűségi okokból
lehetőségként meg kellene hagyni a társulás együttműködési területei között a helyi
közlekedés, a helyi közút fenntartása, fejlesztése, valamint a közszolgáltatások biztosítása,
fejlesztése feladatokat. Ezen utóbbi együttműködési területek meghagyása azért célszerű, mert
vannak olyan közszolgáltatások, kötelező önkormányzati feladatok pl.: hulladékgazdálkodás,
gáz- és villamos energia beszerzés, ahol a települések együttesen, kistérségi szinten
hatékonyabban, költségkímélőbben tudnak fellépni, mint egyenként. A Társulási Tanács nem
értett egyet azzal a javaslattal, hogy a Családsegítő Szolgálat fenntartására létrehozott társulás
beolvadjon ebbe a társulásba, így ezt a javaslatot már nem is tartalmazza a kiküldött
előterjesztés.
A feladatváltozások átvezetésén kívüli összes többi változás a jogszabályi előírásoknak való
megfelelést szolgálja. Az új szabályok egyszerűbbé teszik a szavazást, az elnökválasztást. A
társulás nevét is javasoltuk megváltoztatni Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás névre.
Az új megállapodás csak akkor léphet hatályba, ha azt valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testülete minősített többséggel hozott döntésével jóváhagyja.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Javaslom a Dél-Zala
Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodásának előterjesztés szerinti
jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
19/2013. (VI. 28.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd
Letenye Többcélú Társulás Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ában foglalt
szabályoknak megfelelően elkészített, Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás
Társulási Megállapodását 2013. július 1-i hatállyal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
2./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
jóváhagyása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás is megküldte a
felülvizsgált társulási megállapodást, amit el kellene fogadnunk.
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Ennek a társulási megállapodásnak a felülvizsgálatát is a Mötv.
hatálybalépése tette szükségessé. A módosítások itt is a jogszabályoknak való megfelelést
szolgálják. Az előttünk lévő megállapodás rövidebb, mint az előző volt. Az alapvető
változások Kistolmácsot nem érintik, mivel a településnek 2017-ig érvényes szerződése van a
Zala-Depo Kft-vel a hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására. Az SZMSZ-ből ki kell majd
venni a szolgáltató kiválasztására vonatkozó feladat átruházási rendelkezéseket. Ezt a társulást
még jó ideig fenn kell tartani az uniós források igénybevétele miatt.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
20/2013. (VI. 28.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és
Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének
Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve:
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető
3./ Letenye Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A Letenye Intézményfenntartó Mikrotársulás társulási
megállapodását is felül kell vizsgálni.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Mikrotársulást 2005-ben az óvoda és általános iskola
fenntartására hozták létre. 2013. január 1-jétől iskola fenntartására nem lehet önkormányzati
társulást létrehozni, csak óvodáéra, mivel az óvodai ellátás biztosítása maradt települési
önkormányzati feladat. A Mikrotársulás fenntartásának, jogi személyiségű társulássá történő
alakításának nem látjuk értelmét, mivel ez jelentős többlet adminisztrációs terhet jelentene,
valamint a normatíva szempontjából a társulásban történő intézményfenntartás jelenleg nem
jár plusz forrással. A társulás megszüntetése pénzügyi elszámolást nem von maga után, mivel
Kistolmács eddig sem járult hozzá anyagilag az óvoda működtetéséhez. Kistolmács és a
másik két kistelepülés eleget tehet úgy is az óvodai feladat-ellátási kötelezettségének, hogy
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feladat-ellátási megállapodást köt Letenyével. A feladat-ellátási szerződés megkötésével az
óvoda felvételi körzethatárai nem változnak, a Letenyei Hóvirág Óvoda kötelező felvételi
körzete továbbra is Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések közigazgatási területe
marad.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy nem
érkezett. Javaslom, hogy a Letenye Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetésével
értsünk egyet és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadjuk el. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
21/2013. (VI. 28.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának
Intézményfenntartó Mikrotársulás 2013.
megszüntetésével egyetért.

Képviselő-testülete a Letenye
június 30. napjával történő

A
Képviselő-testület
a
Letenye
Intézményfenntartó
Mikrotársulás
megszüntetésére vonatkozó megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megszüntető
megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Letenye Város
Önkormányzatával az óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási
megállapodást terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: megszüntető megállapodás aláírására azonnal
feladat-ellátási megállapodás beterjesztésére: 2013. július 31.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A Helyi Esélyegyenlőségi Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Elkészült a Helyi Esélyegyenlőségi Program, amely nélkül július
1-je után nem tudunk uniós és hazai forrásra pályázni.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése kötelező az
önkormányzatok számára. A Helyi Esélyegyenlőségi Programnak kötelező formai és tartalmi
előírásai vannak, jogszabály mondja meg, hogy minek kell benne lenni. A Programot évente
felül kell vizsgálni. Demográfiai, munkanélküliségi elemzéseket is tartalmaz az anyag. A
mélyszegénységben élők, a nemzetiségek, a nők, a gyermekek, az idősek és a fogyatékosok
rétegei az esélyegyenlőségi rendelkezések kiemelt célcsoportjai.
Birkás Zoltán polgármester: Örülünk, hogy elkészült önkormányzatunk Helyi
Esélyegyenlőségi Programja. Sokrétű, hasznos információkat tartalmaz. Javaslom
önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
22/2013. (VI. 28.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
5./ Egyebek
a) Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának jóváhagyása
(A társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Önkormányzatunk tagja a Muramenti Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat jogi személyiség nélküli önkormányzati társulásnak. E társulás
társulási megállapodását is felül kell vizsgálni és a társulást jogi személyiségű társulássá kell
átalakítani.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A tótszerdahelyi székhelyű családsegítő és a gyermekjóléti
szolgálatot működtető társulásról van szó. A feladatellátás szervezete és módja eztán sem fog
változni, a társulásnak azonban jogi személyiségű társulássá kell alakulnia. A társult
önkormányzatok közösen tartják fenn a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat elnevezésű intézményt. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat ellátása
kötelező önkormányzati feladat, és ezek ellátására a társulási forma előnyösnek látszik. A
feladatellátáshoz az önkormányzatnak a jelenlegi finanszírozási rendszer mellett plusz forrást
nem kell hozzátennie. A társulási megállapodásban a magam részéről nem tartom
célszerűnek, hogy a közösen fenntartott intézmény tekintetében az irányítási jogokat a
Tótszerdahely Községi Önkormányzat gyakorolja, de ez sem jogellenes, így javasolni tudom
a társulási megállapodás elfogadását.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának előterjesztés szerinti tartalommal történő
elfogadását és jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
23/2013. (VI. 28.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
2013. január 1. napjától hatályos 41. § (4) bekezdése alapján, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § szerinti
családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatás
biztosítására, e feladatai minél hatékonyabb ellátására létrehozott társulás társulási
megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja.
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A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester

b) Bejelentések, tájékoztatások
Birkás Zoltán polgármester: A térfigyelő kamerákra beadott pályázatban két kamerát nem
kaptunk meg, mert a hiánypótlást nem teljesítették. Kamerákra újra nem tudunk pályázni, de
katasztrófavédelmi eszközökre igen. Öt településsel közösen beadtuk a pályázatot, amelynek
keretében Kistolmács 3 db 460-as Sthil fűnyíró kaszát kíván beszerezni. Ha a pályázat nem
nyer, akkor két fűkaszát saját forrásból kell beszereznünk.
A Kistolmács Jövőjéért Közhasznú Egyesület hangosításhoz szükséges eszközökre pályázott
a LEADER program keretében.
A falumegújítási pályázatunk nyert. A támogatás összege nettó 5971031,- Ft, a saját rész
1612178,- Ft, amely az ÁFA összegét teszi ki. A megvalósításnak hamarosan neki fogunk
állni.
Kistolmács is azon települések közé tartozik, ahol a száloptikás rendszert kiépítik. A
kábeltévé, az internet és a telefon is ezen a rendszeren keresztül fog működni.
Olyan híreket kaptam, hogy a REALMED Kft. nem fizeti ki az ügyeleti ellátásban résztvevő
orvosok díjait.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Gondok vannak ezen a téren, mi is hallottunk róla. Egyenlőre
még a REALMED Kft. biztosítja a hétközi és a hétvégi ügyeletet, de ha ez változik, akkor
társulási szinten bonyolítjuk a közbeszerzési eljárást a feladatellátás érdekében. Letenye,
Kistolmács, Murarátka és Zajk rendesen fizeti a szolgáltatónak a szerződésben vállalt díjat.
Birkás Zoltán polgármester: Sok probléma van a kemping melletti vizesblokkban. Most
például elloptak egy csapot, amit nemrégiben vettünk és szereltünk fel.
Megkaptuk 25,5 hónap után a kilátó építéséhez az általunk megelőlegezett 2,5 millió forintot.
Kérdés, észrevétel?
Mihálicz Lajos képviselő: A tó partján van egy közkút, ami nincs megnyitva. Kérem, nyissuk
meg, mert szükség lenne rá.
Birkás Zoltán képviselő: Köszönöm az észrevételt, gondoskodni fogok a közkút
megnyitásáról. További észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi
pontunk nincs, az ülést 14,00 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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